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ДО ДІЯЛЬНОСТИ «ВРЕМЕННОЙ КОМИССІИ ПО ПРЕКРА. 
ЩЕНІЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХЪ ОТНОШЕНІЙ КРЕСТЬЯНЪ 

КЪ ПОМѢЩИКАМЪ ВЪ ЮГО-ЗАПАДНОМЪ КРАѢ».
Комісію сю встановлено, як відомо, за «начальника Юго-западнаго 

•края Н. Н. Анненкова», И голови, за «указомъ 18— 30 іюля 1863»; на під
ставі цього, «указу» відкрито в сьому «краї» і окремі установи для оборони 
селянських інтересів від ріжних замахів поміщйків-Поляків, що хотіли 
використати селянську реформу і для своїх особистих матеріяльних вигод 
і для ріжних політичних досягнень (див. напр. Ф. Мищенка: «Г. П. Га- 
лаганъ», Кіевъ, 1888, ст. 10— 11). «Вицепредсѣдатель Комиссіи» і по суті 
головний у ній і відповідальний діяч Григорій Павлович Галаган любив 
про деякі, так-би мовити, «інтимні» сторони її діяльности, які розуміється 
не зазначалися в офіційних документах, оповідати в листах до свого дядька 
•Олександра Василевича Кочубея. Його листи разом з ріжними иншими 
документами, які поки-що «не подлежали оглашенію», зберігалися в окре
мій скриньці і ключ од неї хоронив сам хазяїн садиби, а потім його небога, 
Катерина Павлівна Ламздорф-Галаганова. 1916 р. незадовго до своєї 
•смерти вона розбирала зі мною сі листи і про деякі з них казала, щоб я їх 
надрукував у журналі «Русскій Архивъ» або в иншому якому-небудь істо
ричному виданні, бо вже ті особи, про яких що-небудь говориться в тих 
листах, вмерли.

Настала революція, і ми якось не встигли виконати доручену нам 
справу, а листи зосталися в нас. Тепер ми деякі з них і використали для 
даної статті, поки нам буде можливо їх надрукувати де-небудь. Деякі] дріб
ниці в листах дійсно інтересні, бо досить яскраво характеризують «шаткую 
политику правительства въ крестьянскомъ дѣлѣ Югозападнаго края», як 
говорить наш автор; і просто таки неможливі у мови, в яких доводилося пра
цювати діячам комісії. Сі умови иноді так звязували сю роботу і розпоря
дження членів комісії, що між ними нераз починалася мова про те, чи не 
вийти зовсім з неї, чи не покинути все діло разом з кращими з «мировых
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посредников» і покинути країну, для якої їхня діяльність не могла бути 
корисна через перешкоди, які ставив сам «предсѣдатель» комісії Анненков,. 
що дуже прихильно ставився до польських поміщиків. Він майже одверто 
не перешкоджав їх ворожим виступам проти комісії і не суперечив ріжним 
поклепам на неї, що_доходили часом і до вищого уряду. Иншим разом бу
вало і так, що Поляки навіть обвинувачували її трохи не в підбурюванні 
селянства, незадоволеного з поміщиків, проти влади, що ніби викликало 
потребу посилати «карательные отряды» (див. вищеназвану книжку Ми- 
щенка).

Не дивно, що при таких труднощах «вицепредсѣдатель» комісії дохо
див нераз просто до одчаю і, не знаючи иноді, що робити, звертався по по
раду доі свого «любезнѣйшаго дядюшки». Такнапр., у листі з 23 ве
ресня 1864 р., він пише йому: «Бросить дѣло? Но будетъ ли отъ этого лучше? 
Безъ насъ дѣло пойдетъ Богъ знаетъ какъ. Можетъ быть, въ скоромъ вре
мени народъ увидитъ все ясно, онъ начнетъ волноваться, потому что дѣло, 
повернется круто въ другую сторону, и насъ же осудятъ, скажутъ, что мы 
подготовили народъ къ волненію... Во всякомъ случаѣ я не уйду, не вы
сказавъ, гдѣ слѣдуетъ, всей правды».

Діяльність комісії почалась у більш-менш сприятливих умовах. Аннен
ков, здавалося, нічого не мав проти складу її членів, і робота йшла досить, 
швидко й без особливих перебоїв через те, що всі члени працювали дружно 
й енергійно. У листі з 11 квітня 1864 р. автор пише так: «за нами дѣло не; 
станетъ: Комиссія составлена изъ людей, одинаково думающихъ, къ од
ному стремящихся, и ея дѣйствія строго послѣдовательны. Одно весьма 
важное наше представленіе о выкупныхъ платежахъ, слава Богу, имѣло 
успѣхъ въ главномъ Комитетѣ, и это подаетъ намъ надежду, что наши пред
ставленія будутъ обращать на себя вниманіе правительства». Тут мова йде: 
про велику потребу полегшити селянам викупну справу, про що в другому 
листі з 28 липня 1864 р. написано ще ясніше так: «Повинности оказываются 
слишкомъ тяжелы для народа и требуютъ пониженія... Въ нашей Коммиссіи 
состоялся журналъ съ особымъ мнѣніемъ Анненкова, въ которомъ во всей, 
подробности разсмотрѣнъ вопросъ о выкупныхъ платежахъ и о крайней 
необходимости значительнаго ихъ пониженія, какъ въ частности по имѣ
ніямъ, такъ и вообще для всего края, т.-е. какъ общую мѣру»... Багато ро
бота було комісії що-до визначення «точной величины надѣловъ» і більш- 
менш вигідного для селян розміру «выкупной ссуды» за землю, яка підля
гала викупові, при чому сами «надѣлы» припущено було визначати не за. 
інвентарями, які частенько таки складали далеко не на користь селян — 
напр. у них часто навіть не згадувано про селянські левади, сади, то-що— 
а за границями, що знаходили і перевіряли «мировые съѣзды» на місцях. 
До того треба ще було дати «мировымъ учрежденіямъ» точні вказівки що-до 
дійсної перевірки «уставныхъ грамотъ» ще до того, як їх повертати у « и-
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купні акти», і зробити багато ще. ріжних дрібних, але важливих для селян 
розпоряджень, напр. що-до надання селянам так званих «сервітутів» — 
давнього права їх пасти худобу на спільних з поміщиками толоках, у.лі
сах і ин., користуватися водопоями, рибальством і ин., що-до потреби «пре
доставленія временно обязаннымъ крестьянамъ права добровольнаго согла
шенія съ помѣщиками вмѣсто немедленнаго обязательнаго разверстанія 
земель» і ин. Уся ця робота йшла, як уже було сказано попереду, без яких- 
небудь, перепон, але потроху між комісією та Анненковим почали виникати1 
«тренія», які помалу дійшли до того, що почали «тормозить» діяльність її 
і викликати у вищім уряді неспокій через ту повільність, яку почали помі
чати в роботі комісії... В столиці довго не могли розібратись у сих непоро
зуміннях, і наприкінці було вирішено, щоб до Київа поїхав сам міністр 
унутрішніх справ Валуєв; це було потрібне й тому, що, крім Анненкова 
багато перешкоджав роботі комісії і подільський губернатор Бравншвейг, 
що про нього в згаданому вже листі з 11 квітня 1864 р. сказано так: <<:..онъ 
никуда не годится, ссорится уже съ нами, и мы, кажется, съ нимъ каши не 
сваримъ». Два инших губернатори — київський Казнаков і волинський! 
Чертков здалися придатнішими для діла, і про них' у тому-ж таки листі 
говориться так; «Новые губернаторы Казнаковъи Чертковъ начали свое 
дѣло весьма хорошо; перваго изъ нихъ я больше узналъ, и. онъ мнѣ очень 
нравится — человѣкъ съ прекрасными убѣжденіями, весьма разсудитель
ный и вполнѣ добросовѣстный. Чертковъ — другого характера, быстрый, 
рѣшительный, но, кажется, также весьма надежный». У другому листі 
пізнішому, з 28 липня 1864 р. знаходимо точнішу характеристику сих 
осіб, засновану на ближчому ознайомленню автора з ними: «Богъ знаетъ, 
кто кого пересилитъ: они ли (нові губернатори) побѣдятъ существующій 
порядокъ въ краѣ, или порядокъ ихъ поглотитъ... Казнаковъ — человѣкъ 
бумажный — весь въ писаніи и протоколахъ, до сихъ поръ высказалъ 
стремленіе бороться, но только на бумагѣ. Онъ пишетъ много, хорошо -и 
потомъ ждетъ, какіе будутъ результаты его бумаги, и опять пишетъ новую 
бумагу. Чертковъ, человѣкъ болѣе живой и энергичный, какъ, говорятъ, 
уже не выдерживаетъ своего положенія, жалуется, что всѣ его дѣйствія 
парализуются, и, будучи поддержанъ своимъ независимымъ положеніемъ 
по состоянію, громко жалуется. Теперь онъ поѣхалъ въ Петербургъ, и,' 
какъ кажется, они разстались съ Анненковымъ не большими друзьями». 
Здається, в столиці Чертков знайшов собі деяку підтримку, бо, вернувшися 
відтіля, почав діяти сміливіше. Так, у листі з 8 грудня 1864 р. зустрічаємо 
таке цікаве місце: «... Чертковъ дѣлаетъ по своєму и рѣдко когда слушается 
Анненкова. Казнакову приходится труднѣе, потому что онъ здѣсь на гла
захъ, зато ихъ отношенія болѣе чѣмъ холодны. Наша Коммиссія дѣлаетъ 
дѣло сколько можетъ, лавируя среди множества препятствій и теряя отъ 
этого много драгоцѣннаго времени»... Питання про якість губернаторів
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дуже хвилювало автора листів, бо від них-же багато де в чому залежала 
справа впорядкування громадського життя і самого управління в такому 
забитому й пригніченоиу краї, яким були тоді три нещасливі губерні: 
Київська, Волинська й Подільська («Юго-западный край»), де, за сло
вами Галагана, була «администрація самая плохая, полиція развращенная, 
которая привыкла жить отъ смутъ и безпорядковъ. Даже среди мировыхъ 
посредниковъ рядомъ съ людьми развитыми находились отставныя комиса- 
ріатскія крысы»... От через що, повідомляючи Кочубея про те, що «Браун
швейга изъ Подольской губерніи наконецъ взяли — и давно пора: онъ 
былъ тамъ невозможенъ», автор з жахом вигукує: «Но кого же на его мѣсто 
назначили? Генерала Сухотина, о которомъ носятся самые невыгодные для 
него слухи: человѣкъ пустой, ничѣмъ не занимающійся и проводившій 
время въ клубѣ или съ женщинами — и это въ такое время для Подольской 
губ.» (лист з 28 липня 1864 р ). Побиваючись за тяжким становищем селян, 
що їх пригнічували польські поміщики, «вицепредсѣдатель Коммиссіи» 
ще до приїзду Валуєва до Київа писав йому про се, і про наслідки дізна
ємося з такого повідомлення в листі з 11 квітня 1864 р.: «Работа затруд- 

. ьительна, и ея много, но трудъ далеко не можетъ считаться непреодолимымъ 
и даже можетъ по себѣ оставить навсегда хорошія послѣдствія, если будутъ 
насъ поддерживать въ Петербургѣ, если будутъ постоянно имѣть въ. виду, 
что въ настоящее время можно безъ пролитія крови, безъ огромныхъ издер
жекъ навсегда побѣдить польскій элементъ и укрѣпить народность русскую... 
Мировые съѣзды, направленные нами и руководимые нашими русскими 
стремленіями, успѣли раскрыть всю истину... Вотъ услуга, которую никто 
не можетъ у насъ отнять, и я, не боясь хвастовства, начинаю съ того, что 
передаю его Вамъ. Истина, какъ я Вамъ говорю, раск ыта во всей очевид
ности. Уставныя грамоты были преднамѣренно составлены вО вредъ и 
въ обиду крестьянъ; сіи послѣдніе вездѣ обмануты помѣщиками съ по
собіемъ администраціи. Выкупные договоры, составлявшіеся до указа 
30 іюля, основанные на фальшивыхъ уставныхъ грамотахъ, хотя и утвер
ждены Максимомъ Цеймерномъ, по большей части никуда не годятся. 
Нѣкоторые, изъ нихъ составлены даже подложно... Послужитъ ли наша ра
бота къ прочному устройству или только къ новымъ усложненіямъ и даже 
новому волненію, этого до сихъ поръ сказать нельзя.'Вниманіе народа воз
буждено, помѣщики кричатъ, вопіютъ... Опору для своего ропота помѣщики 
находятъ въ здѣшней администраціи. Всѣмъ извѣстно, что въ Комиссіи 
нашей нѣтъ согласія между членами ея и предсѣдателемъ, и всѣ спѣшатъ 
этимъ пользоваться, тѣмъ болѣе, что самъ предсѣдатель этого не скрываетъ. 
ЕгО объѣздъ по губерніямъ оставилъ во многихъ мѣстахъ печальные слѣды. 
Мйровые дѣятели пришли въ недоумѣніе отъ его словъ, несогласныхъ съ тѣмъ, 
что онъ подписываетъ въ Коммиссіи. Поляки подняли головы. Нужно все 
это понять мало по малу и съ осторожностію направлять на путь истины.
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Въ Петербургѣ Валуевъ, относясь ко мнѣ по прежнему чрезвычайно лю
безно и внимательно, въ сущности не можетъ быть для насъ твердою опо
рою: его одностороннія сословныя стремленія и симпатіи парализуютъ все 
то, что подготовлено для дѣйствія рѣшительнаго и твердаго, и фразы, вѣч
ныя фразы, самыя пріятныя для слуха, прикрываютъ истинныя цѣли» 
(28 липня). Вже з сих витягів добре видно, в якому заплутаному й тяжкому 
стані були справи комісії перед приїздом до Київа міністра, якому дали 
нелегке завдання так або инакше полагодити їх. Оскільки се вдалося йому, 
видно з листа з 23 вересня 1864 р. Знаючи несталі погляди Валуєва що-до 
польських домагань на «Юго-западный край» і те, що він не співчуває 
твердому й певному демократичному напрямку діяльности комісії, «вице- 
предсѣдатель» її пише свойому дядькові таке: «мы оба предвидѣли большія 
для меня затрудненія по случаю пріѣзда министра. Я говорю: для меня, 
но смѣло соединяю съ моимъ именемъ: и для дѣла, для крестьянскаго, для 
русскаго дѣла». Так воно дійсно і вийшло, як буде видно з дальшого опові
дання. З приводу приїзду Валуєва до Київа наїхало в се місто чоловіка 
із сто мирових діячів, приїхало багато польських поміщиків і «русскіе дво
ряне». Усі кутки в гостиницях до самих горищ заповнили приїжджі. 10-го ве
ресня 1864 р. міністр приїхав у Київ і спинився в домі генерал-губернатора, 
де йому одведено увесь верх дому і навіть жіночі кімнати й покої, через що 
«дамы Анненкова», що також приїхали в Київ пізніше, мусіли будь-як роз
ташуватися в ріжних «запасныхъ» покоях. З приводу сього автор глумливо 
помічає в листі: «Нѣкоторые изъ Кіевлянъ воспомнили при этомъ князя 
Васильчикова (попереднього генерал-губернатора), qui п’а pas delogć sa 
femme pour le Grand duc Michel,'lui ayant cedć son cabinet et disent, que 
prob blement le Grand duc ćtait assez poli pour ne pas deranger des dames. 
Dans tous les cas Валуевъ se trouvait fort gćne et peut €tre trop fort oblige»,, 
(который не лишилъ своей жены помѣщенія ради Великаго князя Михаила, 
уступивъ ему свой кабинетъ, и говорятъ, что Великій князь, вѣроятно, 
былъ довольно воспитанный человѣкъ, чтобы не обезпокоивать дамъ. Во 
всякомъ случаѣ Валуевъ очутился въ очень неловкомъ положеніи и ока
зался слишкомъ много обязаннымъ»). На другий-же день міністр дав авдієн- 
цію «вицепредсѣдателю Коммиссіи» і «въ самой изысканной, любезной, 
сладковѣжливой формѣ» висловив недовір’я до діяльности комісії й неза
доволення своє з незгоди її з Анненковим; силкувався знайти ріжні хиби 
й помилки в роботі. Передбачаючи все се, «вицепредсѣдатель» подав йому 
«докладную записку», де докладно викладав причини гальмування в ро
боті комісії, коли доводилося виправляти ріжні давні «неправильности, 
дѣлать почти все сызнова и при этомъ встрѣчать самыя непредвидѣнныя 
препятствія». З ’ясовано було також причини недовір’я народу, якого збили 
з пантелику ріжні «генералы, толковавшіе законъ, котораго не понимали», 
і ріжні суперечні розпорядження. «Объяснены причины криковъ и жалобъ
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дворянъ тѣмъ, что нарушеніе закона вошло въ самый обиходный обычай, 
такъ что возстановленіе закона имѣетъ видъ какой-то ломки, когда въ сущ
ности возвращается только сила закона въ строгихъ ея предѣлахъ». З ’ясу
вавши в дальшій розмові неможливість такого стану справи, коли голова 
сам перешкоджає корисній і скорій роботі членів комісії, «вицепредсѣда
тель» її твердо й рішуче заявив, «что подобнымъ образомъ дѣла идти не мо
гутъ и что онъ проситъ освободить его отъ дальнѣйшей отвѣтственности». 
Розмова скінчилась проте тим, що «министръ самымъ любезнымъ образомъ 
сталъ просить меня остаться у дѣла»... На другий день Валуєв приймав 
службовців і дворян взагалі, а потім членів комісії кожного окремо, а че
рез день прийняв нарізно «предсѣдателей мировых съѣздовъ и мировыхъ 
посредниковъ. И тѣмъ и другимъ онъ говорилъ цѣлыя рѣчи о ходѣ дѣла, 
о томъ, что нѣтъ до сихъ поръ довольно законченности въ ихъ трудѣ, что 
не видно еще довольно конечныхъ результатовъ, которые бы могли успо
коить умы. Основной смыслъ его рѣчи былъ тотъ, что массы не должны при
зываться къ участію въ дѣлѣ, что они должны пассивно принимать распо
ряженія правительства». Міністр дуже завзято намагався впевнити своїх 
слухачів, що «власть вся сосредоточена въ генералъ-губернаторѣ, при ко
торомъ Коммиссія учреждена въ видѣ совѣта». Взагалі в промовахъ Валуєв, 
як помічає автор листа, старанно обходить такі слова, як «отечество, народ
ность и т. п.», про торішнє польське повстання «говорилось, какъ о чемъ то 
внѣшнемъ, не имЬющемъ никакой связи съ внутренней жизнію края, какъ 
бы говорилось о саранчѣ или градобитіи». Промови міністра спричинилися 
до великої зневіри в своїй справі кращих мирових діячів; вони приходили 
цілими купками до «вицепредсѣдателя» і заявляли, що мусять мабуть по
кинути країну, де їм доводиться робити проти своїх переконань, що вони 
скоріше воліють «быть письмоводителями въ Сѣверо-западномъ краѣ, чѣмъ 
даже предсѣдателями въ Юго-западномъ краѣ». Умовляючи їх усяко, щоб 
вони не робили сього, і утримуючи їх для дальшої роботи, Галаган все-ж 
таки почував справедливість їх настрою і безнадійність становища селян
ської справи в країні. Валуєв намагався яко мога безсторонньо вислуху
вати думки обох станів, але все-ж таки не міг не признатися одверто Гала
ганові, що «іі faut avouer, que ces messiers du camp ennemi au votre, ont de 
leur cotć peu de logique» (треба признати, що люди з стану, ворожого вашому, 
мало мають логіки, А. С.). Інтересна тут одна невеличка подробиця, про яку 
згадано в листі: «Поликовавшій» граф Бобринський, про якого сам Валуєв 
казав, що він «ne voit pas les choses d’une maniere claire», підговорив деяких 
руських поміщиків подати міністрові «докладную записку», де між иншим 
намагався «набросить тѣнь на новыхъ мировыхъ дѣятелей», але ся записка 
була, «говорятъ», їм повернена. Се той самий «шталмейстеръ графъ Бобрин
скій, который съ высочайшаго разрѣшенія приглашался въ Главный Коми
тетъ» для розгляду постанови про «викупні платіжі», і через таке втручання
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«судьи въ собственномъ дѣлѣ, дѣло рѣшили такъ водянисто, такъ неопре
дѣленно, что даютъ полный поводъ самымъ произвольнымъ рѣше
ніямъ».

Увесь час перебування міністра в Київі до вечора 18-го вересня «вице- 
предсѣдатель» комісії щоденно бачився з ним і постійно чув «одни любезности 
вмѣсто удовлетворенія законныхъ требованій». Напередодні виїзду міні
стра «на именинахъ Вѣры Ивановны (2-ая супруга Анненкова, урожден
ная Бухарина) былъ вечеръ, на которомъ было много поляковъ и полекъ, 
давно не виданныхъ въ обществѣ. Валуевъ безразлично былъ любезенъ 
со всѣми. Можно себѣ представить, какъ довольны ляхи. Анненковъ тор
жествовалъ. Вообще Валуевъ довольно уменъ, чтобы убѣдиться въ невоз
можности дальнѣйшаго продолженія нынѣшняго порядка вещей въ здѣш
немъ краѣ. Правда и то, что онъ долженъ былъ находиться въ большомъ 
затрудненіи: признать хотя бы полуоффиціально дѣйствія генералъ-губер
натора неправильными значило бы поколебать власть, которую и безъ того 
мало уважаютъ. Что скажетъ онъ въ Петербургѣ? Не знаю. Онъ говорилъ, 
что доложитъ Государю, что крестьянское дѣло здѣсь идетъ не такъ худо, 
какъ это казалось; но я увѣренъ, что онъ уѣхалъ недовольный нами и не 
будетъ адвокатомъ ни нашимъ, ни нашего дѣла. Онъ недоволенъ не за 
медленность, а за то направленіе, которымъ проникнуты повѣрочныя дѣй
ствія, за то торжество русскаго элемента, въ которомъ находится столько 
доли народной и слѣдовательно демократической, несмотря на то, что это 
торжество только что подаетъ о себѣ довольно слабыя надежды». Пово
дження міністра в Київі взагалі здавалось Галаганові дуже чудним: Пого
дившися кінець-кінцем на словах з правильністю діяльности комісії, він 
проте нічого не зробив, щоб полегшити їй дальшу роботу, визволивши од 
ріжних зайвих перепон, які лише затягували справу. Особливо се було 
важно для вирішення питання про зниження «выкупныхъ платежей», що 
нарешті було віддано самій комісії. От через що в листі знаходимо таке місце: 
«Мы остановимся, какъ передъ стѣною»... Міністр бачився з «вице-пред
сѣдателемъ» комісії щоденно, і значить у нього було досить часу, щоб пе
ребалакати з ним про зміну «нѣкоторыхъ пунктовъ въ инструкціи». А тим- 
часом він сього не зробив, а вже сидячи в кареті, — каже Галаган, — «при
сылаетъ мнѣ любезную записку, гдѣ проситъ об этомъ. И такъ онъ уѣхалъ, 
ничего не рѣшивши, оставивъ всѣхъ неудовлетворенными и не только 
не уменьшивъ, но еще увеличивъ шаткость въ дѣлѣ».

«Вице-предсѣдатель Коммиссіи» був такий певний у тому, що йому до
ведеться її покинути, що написав свойому кореспондентові про свій намір 
приїхати на початку зими у столицю «наканунѣ удаленія отъ общественной 
дѣятельности», але, очевидно, там з ним не схотіли так скоро розлучитись, 
тим більше, що Валуєв просив його, ще як був у Київі, почекати від нього 
з Петербургу «послѣдняго, рѣшительнаго слова». Так чи сяк, але автор
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листа поки-що вирішив не кидати комісії, хоч і був у дуже тяжкому мораль
ному стані. Так, у листі з 8 грудня 1864 р. він пише, що в столиці «началась 
старая работа для достиженія цѣли оставить въ Кіевѣ такой порядокъ 
вещей, который, вмѣстѣ съ общественнымъ мнѣніемъ и Валуевъ призналъ 
невозможнымъ. Анненковъ въ Петербургѣ, и вслѣдъ за нимъ готовится 
ѣхать депутація отъ поляковъ, съ которыми онъ уже условился, и они 
ожидаютъ телеграфной депеши, которая извѣститъ ихъ о согласіи Государя 
принять ихъ благосклонно. Мы всѣ здѣсь ожидаемъ этого съ недоумѣніемъ 
и тѣмъ страхомъ, который долженъ имѣть въ этомъ случаѣ каждый, имѣю
щій мал+йшее понятіе о здѣшнихъ дѣлахъ. Если бы Вы знали, какіе депу
таты выбраны съ  в ѣ д о м а  Анненкова. Почти все люди, бывшіе въ не
разрывной связи съ ржондомъ. Если, чего Боже сохрани, депутація будетъ 
принята, то послѣдствія будутъ неизчислимы, и каждый изъ насъ будетъ 
глубока оскорбленъ наглымъ обманомъ, въ который вводятъ Государя». 
Така велика тривога «вице-предсѣдателя» комісії та його серйозні побою
вання мали деяку підставу в тій підтримці, яку знаходив Анненков, між 
иншим, в особі «Нелидовой, у которой столько же есть кошачьяго въ душѣ, 
сколько въ лицѣ и манерахъ» і яка користувалась великим впливом «при 
дворѣ». Але в автора листів все-ж таки зоставалася ще надія на те, що 
може «Государь не послушаетъ лживыхъ увѣреній не только явныхъ вра
говъ нашихъ, но и тѣхъ, которые скрываются подъ званіемъ генералъ- 
губернаторовъ». Між иншим у тому-ж таки листі автор пише про ту радість, 
з  якою зустріли в Київі «указы о судебной реформѣ и о закрытіи поль
скихъ монастырей». Висловлено тільки побоювання, що благодійний но
вий скорий і правий суд, мабуть, також не буде введений у «Юго-западномъ 
краѣ», як не були ще введені й земські установи, а все через страх перед 
полонізмом. У довгих міркуваннях автор настоює на крайній потребі до
пустити сей край в вищих життєвих інтересах його населення до установ
лення і земства, і нового суду; він думає тільки, що «пока подрастетъ и 
окрѣпнетъ народное развитіе и сознаніе», діячів у сих нових установах треба 
підбирати «съ примѣсью государственныхъ чиновниковъ, какъ это сдѣлано 
теперь съ мировыми учрежденіями... Почему не могутъ быть мировые судьи 
на такомъ же основаніи?.. Но допустить поляковъ въ Западномъ краѣ до 
какой-либо общественной дѣятельности, значитъ или подарить имъ край 
или искусственно сѣять въ немъ сѣмена раздора и безпокойства... Поляки 
должны быть здѣсь терпимы, какъ иностранцы; личность и имущество каж
даго изъ нихъ должны быть строго ограждены, но допущеніе ихъ къ об
щественной дѣятельности немыслимо... Надобно имъ сказать, что въ нихъ 
не нуждаемся, тогда половина изъ нихъ сдѣлается русскими, а другая 
половина совсѣмъ уйдетъ. Къ тому и другому обороту есть уже зародыши» 
надобно только во время ими воспользоваться»...
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Щоб цілком безсторонньо підійти до сих думок (які звучать трошки 
дивно для сучасних наших понять) і справедливо оцінити їх, треба у всякім 
разі глянути на них з історичного догляду, пам’ятаючи, що се писано було 
тоді, як точилася жорстока боротьба з полонізмом, коли він дійсно робив 
дужий і серйозний напад на весь «Западный» край... У тому-ж таки листі 
єсть і невеличкі подробиці, що добре характеризують тодішні громадські 
відносини в Київі. Повідомляючи дядька, скільки «мучительныхъ минуть 
доставляютъ треволненія общественныхъ дѣлъ», кореспондент його пише: 
«Въ городѣ тихо; кромѣ театра увеселеній нѣтъ. Русскіе сидятъ скромно, 
потому что нѣтъ денегъ, поляки затѣяли было вечера, имѣя гораздо болѣе 
средствъ къ жизни, нежели то воображаютъ ихъ защитники, но эти вечера... 
не пошли: на нихъ бывали только наши администраторы да два — три рус
скихъ семейства, извѣстныя своимъ особеннымъ направленіемъ. Во всякомъ 
случаѣ отчасти мало отвлеченный общественными отношеніями, отчасти имѣя 
меньше занятій по Коммиссіи, нежели прошедшаго года, я имѣю болѣе воз
можности заняться какъ воспитаніемъ Павлуся, такъ и собственными дѣ
лами», дуже занедбаними, бо він сам скаржиться на поганий матеріяльний 
стан своїх маетностей і все вигадує ріжні способи, щоб вони давали який- 
небудь прибуток: «половина смѣтъ, представленныхъ управляющими на 
будущій годъ, заключаютъ дефициты. Какова пріятная надежда...» — іро
нічно зауважує він. «Треволненія отъ общественных дѣлъ» кінець-кін- 
цемъ розвязалися, як відомо, добре і для селянської справи, і для самого 
Галагана. Інтриги партії Анненкова не мали у своїх наслідках того успіху, 
на який він розраховував. Проекти комісії з невеликими в них змінами прий
няв Головний Комітет, затвердив вищий уряд, а її «вицепредсѣдатель» 
одержав таким чином високе духовне задоволення й моральне заспокоєння. 
Тут ми спиняємо свій виклад і не будемо вже говорити про всі благодійні 
для селян наслідки роботи комісії. Справа зміцнення економічної неза
лежносте селян од поміщиків була закінчена вже за А. П. Безака, що його 
призначено замість Анненкова в січні 1865 р., а вмер він у Київі 1869 р. 
А власне за нього вжито найенергійніших заходів, щоб скоріше закінчити 
викупну справу і по змозі збільшити земельні наділи. Про призначення Бе
зака на посаду генерал - губернатора і приїзд його до Київа в наших руках 
єсть дуже інтересний лист Галагана, де добре характеризується настрій 
ріжних верств київського громадянства і відносини їх до цієї події, але ми 
маємо на меті використати сей документ у другому місці і з иншого 
приводу.

Про се все допитливий читач може дізнатися хоч-би з «Постановленій 
Кіевской временной Коммиссіи, учрежденной для исполнительных распоря
женій по Высочайшему указу 30 іюля 1863 года». Наше завдання полягало 
лише в тому, щоб оповісти про деякі інтересні подробиці справи, що з без
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сумнівною яскравістю виявляють, скільки незвичайної енергії й безкорис
ної відданости справі полегшення тяжкої долі селян виявили і сама комі
сія, і її «вицепредсѣдатель»; він, за справедливими словами Ф. Г. Ми- 
щенка у вищеназваній його книжці, «выполнилъ съ достоинствомъ истин
наго государственнаго дѣятеля задачу улучшенія быта крестьянъ въ нашемъ 
краѣ».


